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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 89 ust. 1 oraz art. 91 ust. 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.1)) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierza się zlikwidować II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Białymstoku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 z siedzibą przy ul. Pałacowej 2/1, 15-
042 Białystok. 

2. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierza się rozwiązać Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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Uzasadnienie

Podstawę do podjęcia przedkładanej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 89 ust. 1 oraz art. 91 ust. 7 w

związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze

zm.).

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku zostało powołane na mocy uchwały Nr XXII/205/2004

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 5 kwietnia 2004 r. Szkoła pozwalała na podjęcie nauki absolwentom

publicznych gimnazjów w systemie zaocznym. Niestety szkoła ta nie cieszyła się dużym zainteresowaniem

słuchaczy.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w

skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku wynika z faktu, iż w roku szkolnym 2012/2013

został przeprowadzony ostatni nabór do szkoły. Wówczas zostało przyjętych jedynie 11 słuchaczy. Od kilku lat

systematycznie zmniejszała się liczba kandydatów chętnych do podjęcia nauki w liceum. W roku szkolnym

2010/2011 w liceum uczyło się w I semestrze 50 słuchaczy, w II semestrze – 39 słuchaczy, zaś w roku szkolnym

2011/2012 w I semestrze – 27, a w II – 18. Ostatni rocznik ukończył naukę w roku 2013. Biorąc pod uwagę

powyższe nie ma konieczności zapewnienia słuchaczom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole

publicznej tego samego typu, ponieważ wszyscy ww. słuchacze liceum zakończyli naukę.

Likwidacja liceum nie pogorszy dostępu do edukacji, gdyż na terenie miasta funkcjonuje szkoła dla dorosłych (III

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w

Białymstoku przy ul. Ciepłej 32). W roku szkolnym 2020/2021 liceum prowadzi 6 oddziałów dla 146 słuchaczy.

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Miasta Białystok.

Likwidacja szkoły nie będzie miała wpływu na zatrudnienie nauczycieli.

Działania te uporządkują zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym istniejącą strukturę sieci szkół.

Zgodnie z obowiązującym prawem szkoła publiczna może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez

organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, dlatego – przed podjęciem uchwały o

likwidacji liceum – konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta Białystok uchwały o zamiarze likwidacji ww.

szkoły i powiadomienie o tym fakcie Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Ze względu na powyższe istnieje uzasadniona potrzeba podjęcia niniejszej uchwały umożliwiającej realizację

procedury likwidacji szkoły zgodnie z obowiązującym prawem.
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